
Dzień dobry.

Temat: „Bezpieczne wakacje”.

1. „Wyruszamy w podróż” – podczas wykonania zadania dziecko poszerza słownik czynny oraz

rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat. (propozycja rozmowy kierowanej dla

dzieci)

O  pis zadania:  

 Rodzic pyta dziecko: O czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż?  Dziecko  tworzy listę

rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce

w lesie, nad wodą, na łące. Następnie  rodzic  omawia środki transportu, którymi można udać się

w podróż.  Prezentuje  bilety  lotnicze,  autobusowe i  kolejowe.  Wspólnie  z  dzieckiem odczytuje

informacje o podróży zamieszczone na biletach. 



2.  „Wakacyjne  rady”  –  podczas  wykonania  zadania  dziecko  rozwija  umiejętność  uważnego

słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat oraz rozwija pamięć

słuchową. (wiersz do  słuchania dla dzieci)

Opis zadania:

Rodzic   mówi:  Żeby wakacje były przyjemne i bezpieczne, musisz zachowywać się w odpowiedni

sposób. Posłuchaj wiersza z wakacyjnymi radami i postaraj się je zapamiętać. 

„Wakacyjne rady” Wiera Badalska 

Głowa nie jest od parady,  służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda  chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych  z kąpieli korzystaj. 

Jagody nieznane,  gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! –  bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie,  jaka rada stąd wynika: 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  nie wkładaj go do koszyka. 

Biegać boso jest przyjemnie,  ale ważna rada: 

– idąc na wycieczkę pieszą  dobre buty wkładaj! 



Po  lekturze  wiersza  rodzic rozmawia  z  dzieckiem na  temat  jego  treści.  Prosi  o  wymienienie

i omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły.  Rodzic przedstawia dziecku również inne

zasady  dotyczące  bezpiecznego  zachowania  się  podczas  wakacji  oraz  przypomina  numery

alarmowe.

Wakacyjne rady:







4.   „Pomocne znaki”  –  podczas wykonania zadania dziecko poszerza słownik czynny o nazwy

związane  z  zachowaniem  bezpieczeństwa   oraz  doskonali  umiejętność  wypowiadania  się  na

określony temat. (propozycja zabawy w odczytywaniu znaków dla dzieci)

O  pis zabawy:  

  Rodzic prezentuje znaki, które informują, co wolno robić, lub zakazują różnych aktywności ze

względu  na  możliwe  niebezpieczeństwa.  Dziecko próbuje samo sformułować,  co  oznaczają

konkretne znaki, np.: pole namiotowe, plaża strzeżona, punkt informacji turystycznej, zakaz kąpieli,

zakaz  rozpalania  ognisk.  Dziecko porównuje kształty  i  kolory  znaków.  Rodzic pokazuje  także

sposób oznaczenia szlaków turystycznych oraz kolory i znaczenie flag na kąpieliskach. 



Oznaczenie szlaków turystycznych:



5.  Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy   cześć 4 strona 45a (4.45a) – podczas wykonania

zadania dziecko rozwija umiejętność rozpoznawania liter i  pisania prostych wyrazów, doskonali

percepcje wzrokową oraz rozwija sprawność grafomotoryczną. (dla wszystkich dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko podaje nazwy przedmiotów i zwierząt na obrazkach, wpisuje litery do właściwych okienek

oraz  odczytuje hasła. 



6.  Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy część 4 strona 45b (4.45b) – podczas wykonania

zadania  dziecko  rozwija  wyobraźnię  przestrzenną,  logiczne  myślenie,  spostrzegawczość

i koordynację wzrokowo – ruchową. (dla wszystkich dzieci)

Opis zadania: 

Dziecko porusza się po planszy zgodnie z kodem, rozmawia na temat miejsc przedstawionych na

zdjęciach. 

7.  Dziecko wykonuje zadania w  kartach pracy część 4 strona 48 (4.48 – kącik grafomotoryczny)

– podczas wykonania zadania dziecko  rozwija koordynację wzrokową oraz sprawność manualną.

(dla wszystkich dzieci)

Opis zadania:

Dziecko  pisze wyrazy po  śladzie,  łączy wyrazy z  obrazkami  oraz   wyjaśnia  wieloznaczność

podanych wyrazów.

Do wykonania zadania potrzebny będzie:

- ołówek

8.  „Bezpieczne  wakacje”-  podczas  słuchania  piosenki  dziecko  doskonali  słuch  fonetyczny

i fonemowy, ćwiczy pamięć słuchową oraz rozwija percepcję słuchową.  (piosenka do słuchania dla

dzieci)

Link do piosenki – „Bezpieczne wakacje”:

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

9. „Zabawy z sylabami” – podczas wykonania zadania dziecko   rozwija kompetencje językowe

poprzez analizę  głosek w słowach, rozwija słuch fonematyczny, doskonali percepcje wzrokową,

koordynacje wzrokowo – ruchową oraz motorykę małą. (propozycja zabawy językowej dla dzieci)

O  pis zadania:  

1.  Podziel  na  głoski  (  głoskę  słyszymy  i  wymawiamy)  nazwy  obrazków.  Pokoloruj  kolorem

czerwonym okienka z samogłoskami.

2. Odczytaj rozsypane litery, ułóż i napisz wyrazy w linijkach.





Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena


